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EL PUNT AVUI
DIMARTS, 31 DE MAIG DEL 2016

Una part de l’antiga carretera
d’Argentona ja és de Mataró
a El canvi de titularitat ha de servir per reconvertir aquest vial d’accés al barri de Cerdanyola en
una avinguda més urbana a La Diputació aporta 470.000 euros per tirar endavant el projecte
Lluís Martínez

Dignificar
l’entrada a
Cerdanyola

MATARÓ

Mataró fa un pas més per a
la transformació de l’antiga carretera d’Argentona
en una avinguda més urbana i connectada al barri
de Cerdanyola. La Diputació de Barcelona ja ha notificat a l’Ajuntament el
traspàs de la titularitat del
tram del vial al pas per la
zona d’El Sorrall. En concret, es tracta de 320 metres situats entre la plaça
del camí de Traià, on conflueixen l’avinguda Josep
Puig i Cadafalch i les rondes de Bellavista i Josep
Tarradellas, i el final del
terme municipal. El canvi
de titularitat va acompanyat d’una aportació de
470.000 euros de la Diputació per tirar endavant el
projecte de reforma.
El desenvolupament
urbanístic d’aquest àmbit
ha de servir al veïnat mataroní per guanyar un accés més directe cap a l’autopista C-32 i cap a la C-60.
Un canvi que es vol executar aprofitant la millora
dels accessos que està
duent a terme la Generali-
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El govern de Mataró defensa
que la nova ordenació ha de
permetre també dignificar
l’entrada de Mataró des d’Argentona, però també preservar els espais lliures de la zona de garrofers i pinedes pròxima al turó de Cerdanyola i
dotar el barri d’un espai nou
d’usos terciaris i comercials.
En el marc d’aquest planejament, que hauran de desenvolupar els propietaris,
Pumsa preveu urbanitzar el
tram de la carretera de manera que doni continuïtat a l’actual avinguda Puig i Cadafalch.
El tram de l’antiga carretera d’Argentona que ja és de titularitat municipal ■ LL.M.

La xifra
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470.000

euros és l’aportació que ha
fet la Generalitat per a les
obres de reconversió de la
carretera en una avinguda.

tat a tocar de la zona esportiva d’El Sorrall.
Un d’aquests nous ramals connectarà la C-32
amb la C-60 i és en aquest
punt on l’Ajuntament, a
través de l’empresa municipal Pumsa, pretén fer
l’avinguda. Unes obres
que podrien començar a
principis de l’any que ve i

que són fonamentals també per intentar reduir el
nombre de vehicles que
actualment fan ús de la
sortida Mataró oest, on hi
ha el centre comercial i
l’hospital.
En aquest sentit, el projecte preveu la construcció d’una rotonda al mig de
l’actual carretera d’Argen-

tona que connecti aquest
vial amb el nou giratori
que la Generalitat està
acabant de fer a la C-60.
En una segona fase es farà
un carrer de connexió entre aquestes dues rotondes, obra que s’avançarà,
tot i que el finançament
anirà a càrrec dels propietaris del sector. ■

VILASSAR DE DALT

Una tirolina a Can
Rafart, la idea del
consell d’infants
La instal·lació d’una tirolina
estàtica homologada al parc
de Can Rafart és la proposta
que el consell d’infants de Vilassar de Dalt va fer arribar a
l’Ajuntament. El ple va acollir
la proposta i es va comprometre per unanimitat a fer-la
realitat. Els nens van rebre la
felicitació de tots els regidors
per la tasca participativa i
col·laborativa duta a terme.
L’objectiu del consell d’infants és que els nens de Vilassar de Dalt tinguin un espai on puguin exercir el seu
dret de reflexió, debat i presa
de decisions i puguin, així,
formar part activa del poble
on viuen. ■ REDACCIÓ

CABRERA DE MAR

Concurs de
balcons, jardins i
aparadors florits
Coincidint amb la participació
de Cabrera en el projecte Viles
Florides, el municipi organitza
per tercer any consecutiu un
concurs d’aparadors, balcons
i jardins florits.S’han convocat
dues categories: balcons i jardins, per una banda, i aparadors, per l’altra. Tots han d’estar decorats del 6 al 12 de juny, període en el qual el jurat
els valorarà. En la categoria de
balcons, el primer premi serà
un val per a un cap de setmana i el segon un val de 150 euros per gastar en les floristeries de Cabrera. Els aparadors
rebran com a premi el val per
a floristeries. ■ REDACCIÓ

Les obres de la plaça de la
Vila de Montgat avancen
a Els operaris ja han

fet el cobriment de
l’aparcament que hi
haurà al subsòl

Marta Membrives
MONTGAT

Les obres de construcció
de la plaça de la Vila de
Montgat avancen a bon
ritme i està previst que la
inauguració del nou espai
es pugui fer el mes d’octubre, tal com ha confirmat
l’alcaldessa montgatina,
Rosa Funtané. Recentment s’ha fet la cobertura
del nou aparcament subterrani que s’està construint al subsòl de la futura
plaça. El nou pàrquing,

que entrarà en funcionament quan la plaça estigui
acabada, té dues plantes
amb capacitat per a un total de 43 vehicles i dues
places estaran reservades
a persones amb mobilitat
reduïda. A la primera planta hi haurà places destinades a les persones que
s’acostin a la casa de lavila
a fer gestions.
L’edifici de l’ajuntament continuarà tancat al
públic mentre durin les
obres de la plaça. Un cop
acabades, tornaran a obrir
el servei d’atenció ciutadana, que ara es presta en un
altre espai, i la resta de les
dependències municipals.
A la casa de la vila també
s’hi han fet obres per mi-

llorar-ne l’accessibilitat i
s’hi ha instal·lat un ascensor que facilitarà l’accés a
la sala de plens, situada a
la primera planta de l’edifici. Aquesta millora facilitarà l’accés als ciutadans
que vulguin seguir les sessions municipals i també
als assistents a les cerimònies de casament que s’oficien.
La nova plaça de la Vila
tindrà una superfície de
1.526,43 metres quadrats, edificats a un mateix nivell, cosa que la farà
totalment accessible. L’espai, que s’aixecarà un metre sobre el nivell de la superfície anterior, formarà
un mirador amb vistes privilegiades a la mar.

Les obres de la plaça avancen a bon ritme i ja s’ha cobert l’aparcament subterrani ■ M.M.

El projecte de la nova
plaça
té
un
cost
d’1.274.905,53 euros i és
finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona

(AMB). La nova plaça,
molt més àmplia que l’espai que hi havia anteriorment davant l’ajuntament, vol convertir-se en

el nou espai central de trobada de Montgat i està
concebut per poder-hi fer
activitats de caire social i
cultural. ■

